
ZPRÁVA Z CYKLOVÝLETU - 9. ŘÍJNA 2018 

Vážení příznivci cykloturistiky se Senior fitnes! 

Poněkud opožděně, ale přece, posílám zprávu z našeho posledního, sedmého letošního 

kolovýletu. Akce se zdařila, nastavený plán jsme splnili do puntíku. 

Vyrazili jsme z počernického nádraží vlakem do Milovic. Květa nám statečně držela místo 

v hitláku hned za mašinou, nic platno, pět kol se na stojany ani tak nevešlo. Na konečné 

v Milovicích jsme se srovnali proti větru a vyrazili. Bylo nás pět: "já, zilvar z chudobince, éda 

kemling" - (pardon to jsou vzpomínky na povinnou četbu z mládí) - opravuji: Květa, Petr, 

Fanda, Zdeněk a já - i účast hodnotím kladně. 

První, ale velmi zajímavá zastávka - díky Fandově návodu - byla v Milovicích na letišti. Přátelé 

- neuvěřitelné! Skoro třicet let po listopadu, padesát let poté, co tu přistávaly ruské anduly, aby 

nás pak bratři léta okupovali, vlastně ani nevím, jak dlouho tady rusáci strašili, nicméně i dnes, 

v roce 2018, letiště ve stavu tristním. Taková plocha, 40 km od metropole, pár kilometrů od 

dálnic - naprosto bez využití. Inu armádní majetek je v dobrých rukou! Ještě že nás příšerný 

vítr vyhnal z ranveje brzy do lesa. 

A už jsme uháněli směrem k Loučeni, pěkný kus cesty až před Vlkavu klapity klap  po 

předválečných kostkách. Pak už následovala krásná cyklostezka až do Loučeně. Hospoda nás 

přivítala skvělou gulášovkou, sluníčko k tomu a bez přirážky! 

Z Loučeně (možná i Loučně) nás stezka díky Fandovým místním znalostem hnala do lesa. 

Odměnou nám byla krásná lesní cesta až do Jabkenic. Pokračovali jsme zase lesem do Seletic 

a pak jen pár kilometrů po silnici do Mcel. Nejhorší úsek nás čekal na cestě do Nymburka. To 

už jsme sjeli ze Mcel na otevřenou polní cestu k Nymburku. A vítr od východu dokázal své. 

Vyčerpáni jsme dorazili až k místnímu nádraží a odtud se vrátili elefantem do místa výjezdu - 

Horních Počernic. 

Celkem jsme ujeli přes padesát kilometrů - skoro všechno proti větru, ten nám dal! Ale jinak - 

trasa splněna do puntíku. Díky všem za heroický výkon! 

Ivan Liška 
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